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inspirert av visjonen «et fellesskap 
av levende menigheter, grepet av 
kristus, midt i verden med evan-
geliet» har strategiene funnet sin 
form. Strategiene ligger på nett-
stedet baptist.no, og ved å benytte 
adressene på knappene til høyre 
kan du lese mer.  i bladet er det en 
rekke artikler med tagger til strate-
giene. vi håper du blir så inspirert 
og utfordret av artiklene våre at du 
ønsker å lese relaterte artikler, og 
også våre strategier og handlings-
planer, som du i sin helhet finner på 
nettstedet vårt.

Baptistsamfunnets strategier!

Misjon 

Mer info   http://www.baptist.no/misjon

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge

MEniGHETsUTViKLinG

Mer info   http://www.baptist.no/menighetsutvikling

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt

MEniGHETsPLAnTinG

Mer info   http://www.baptist.no/menighetsplanting

«Et fellesskap av levende menigheter, grepet 
av Kristus, midt i verden med evangeliet»
vi har som menighetsbevegelse en iboende 
visjon om levende menigheter og en drøm 
om vekst og liv i våre fellesskap og 
menigheter rundt om i hele landet.

Så vet vi at landskapet vi lever i, 
samfunnsutviklingen og livet i fellesskap ikke 
alltid matcher våre visjoner og drømmer. 

en «overkommelig kirkevekst» kan være 
et godt ord for å beskrive en innfallsvinkel til 
drømmen om vekst samtidig som det speiler 
behovet for balanse og realisme i forhold 
til det livet vi alle lever og hva vi kan oppnå 
enkeltvis og sammen.

Baptistsamfunnet har hatt «Jesus – den 

store forskjellen» som motto på leder-
konferanse og Blink 2016/2017 og 
med disippelgjøring som tema på årets 
konferanse.

Som baptister legger vi stor vekt på at 
det er summen av de troende i en menighet 
sammen med den treenige gud som utgjør 
fellesskapet. da blir disippellivet desto 
viktigere for menighetens liv og bærekraft.

vi har feiret påsken og er på vei mot pinse. 
når Jesus viser seg for disiplene og står 

midt i blant dem etter oppstandelsen i 
Johannes evangeliet 20:19-23 sier Jesus:

Fred være med dere! Som Far har sendt 

meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem 

og sa: «Ta imot Den hellige ånd.

Jesus ønsker å vise seg for deg og meg og 
komme inn i våre rom. når vi lar den Hellige 
Ånd fylle oss gir det rom for å erfare Hans 
fred og bli utrustet til å bli sendt til den verden 
vi lever i. da kan vårt disippelliv bli både 
livgivende og overkommelig, både individuelt 
og som menigheter.

Menighetsutvikling og menighetsplanting 
er viktige satsningsområder i Baptist-
samfunnet, for å gi menighetene gode 
rammer for den vekst vi alle har drømmer 
og visjoner om; levende og voksende 
menigheter og nye fellesskap.

Terje aadne
Generalsekretær
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Feiret dåpsfest sammen
Immanuel Church i Porsgrunn feiret dåp 19. mars. Gleden over nye kristne 

som lot seg døpe delte de med Porsgrunn Baptistmenighet i felles gudstjeneste.

av roger daHL

Menigheten, som i hovedsak består av 
farsitalende mennesker i grenlands-
området, er den første menigheten der 
alle har bakgrunn i den muslimske verden 
som søker seg til baptistene i norge. 
For på sommerens landsmøte vil søknad 
om medlemskap i Baptistsamfunnet ligge til 
behandling.

Gjensidig velsignelse
immanuel Church (iranian Christians in 
norway) samles vanligvis til gudstjenester 
i Porsgrunn baptistkirke, og ble etablert 
allerede i 2005. menigheten ledes av pastor 
Shahram Barati, og den fant etter hvert veien 
inn i baptistkirken i Porsgrunn, der rela-
sjonene til baptistene er knyttet tettere enn 
før, og de to menighetene opplever seg å 
være til gjensidig velsignelse for hverandre.

Jeg var så heldig å få delta i gudstjenesten 
17. mars. de to pastorene Shahram Barati 
og Magne Hultgren hadde hånd om guds-

tjeneste med dåp og medlemsopptak. Begge 
pastorene var med å forrette dåp, og repre-
sentanter for begge menighetene ba etterpå 
for de nydøpte. Som alle andre medlemmer i 
immanuel Church har de konvertert til kristen-
dommen fra islam. 

Søker medlemskap
i søknaden om medlemskap skriver 
immanuel Church: «Både i kristiansand (først) 
og i Porsgrunn har gud ledet oss i kontakt 
med baptister. vi opplever et godt fellesskap 
og enhet i tro med baptistene. vi tror det 
er sunt og riktig å stå sammen som guds 
folk. derfor ønsker vi at menigheten skal bli 
medlem i det norske Baptistsamfunn.»

i tillegg til immanuel Church fra Porsgrunn 
har Betel evangeliske kirke i Stavanger søkt 
om medlemskap i Baptist-samfunnet. det er 
en etiopisk basert menighet som ble stiftet 
i 2015 og har hatt kontakt med baptist-
menigheten der.

den 3.desember ble menigheten gospel 

Chin Church stiftet. Menigheten består av 
Chin-folk fra Myanmar bosatt på Østlandet. 
også denne menigheten har søkt medlem-
skap. Alle søknadene finnes på http://

baptist.no/intranett/om-oss/landsmoter

FELLESSKAP. Representanter for både Immanuel Church og Porsgrunn Baptistmenighet deltok i forbønn for de to nydøpte. Fotos Roger Dahl

GODE BRØDRE Pastorene Shahram Barati 
og Magne Hultgren

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt
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vERdT å lESE

Kvinnene 
har tatt over
Etter at Shalome Croos ble 

styreleder er for første gang 

ledervervene i Ung baptist og 

Baptistsamfunnet bekledd av 

kvinner på samme tid. 

av roger daHL

Hege norøm fra Sandefjord og Shalome Croos fra oslo er godt 
inne i sine perioder som styreledere. Begge organisasjonene har 
også tidligere hatt kvinnelige ledere, men aldri på samme tid.

norøm har ledet hovedstyret de tre siste årene, og har også 

BEGGE STYRELEDERNE ER KVINNER. 
Hege Norøm (tv) og Shalome Croos 
leder henholdsvis hovedstyret 
og Ung baptists styre. 
Foto: Roger Dahl

tidligere vært med både i hovedstyret og i Ung baptists styre, 
også som leder der. Croos ble valgt inn som styreleder i Ung 
baptist for et år siden. Shalome Croos sine foreldre er innflyttere 
til norge fra Sri Lanka, og hun er den første styrelederen i noen 
av våre landsdekkende styrer som har migrantbakgrunn.

I forbindelse med rådsmøtet 

ble Norges kristne råds

25-årsjubileum markert.

av roger daHL

Både Per J. Midteide og Billy Taranger var 
som Baptistsamfunnets generalsekretærer 

SENTRALE. Mandag 27. mars deltok de tidligere generalsekretærene Per J. Midteide og Billy Taranger sammen med en annen tidligere baptistgeneral, 
Karin Wiborn, som var den siste generalsekretæren i Svenska Baptistsamfundet, og nå er generalsekretær i Sveriges kristna råd, i Norges kristne råds 
25-årsfeiring. Foto: Utlånt av Billy Taranger

Feiret økumenikken

sentrale i arbeidet med etablering av og 
oppbyggingen av norges kristne råd. 

også i jubileumsåret er det en baptist 
i rådets førersete da generalsekretær 
Terje aadne leder rådets styre. 

aadne ble i møtet gjenvalgt som leder 
for en ny to-årsperiode. i rådsmøtet var 
han tydelig i forhold rådets rolle for å 

knytte kirkene i norge sammen. i sin tale til 
rådsmøtet sa han:

– enhet i mangfold er et uttrykk som kan 
passe på norges kristne råd og vår vandring 
som troende og vår felles vandring som 
fellesskap.
Les mer: 

http://baptist.no/lese/article/1417403
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- Kristen-Norge kan lære 
mye av migrantmenigheter

Shalome Croos, styreleder i Ung baptist, delte egne erfaringer både fra 

sin menighet og fra baptistene generelt, på konferansen «Migrasjon og misjon».

av eSPen THiLeSen

i konferansen Migrasjon og misjon, som 
norme arrangerte, var Ung baptists styre-
leder med i panelet og understreket der:

- kristen-norge kan lære mye  av 
migrantmenigheter som er gode til å holde 
generasjonene sammen. et av virkemidlene 
som blir brukt er bønn. Bønn virker som 

Nord-Norges 
eldste baptist? 
Judith Olsen fra Aune fylte 98 år i februar. I møte med Frank Einar 

Hansen forteller hun om livet og om vekkelsen som forandret alt.

Bygdas baptistmenighet ble ofte besøkt, 
og der ble Judith berørt av vekkelsen 
som gikk på slutten av 40-tallet. 

det førte til at hun og flere sam-
bygdinger ble døpt og tillagt menigheten. 
aune Baptistmenighet ble dermed 
hennes åndelige hjem – et hjem hun 

VELSIGNELSE – Menighetslivet har vært en 
velsignelse i alle år, og i dag ser jeg at det har 
vært rike og gode år for meg. Mange og flotte 
opplevelser. Foto: Frank Einar Hansen

kommunikasjon og lærer generasjonene å 
kjenne hverandre og se hverandres hjerter 
og hverandres kamper.

konferansen fokuserte på at migrasjon 
endrer den religiøse virkeligheten både 
tidligere i historien og i dagens norge. 
det betyr også nye uttrykk for misjon både 
til og fra migrantmiljø.

Les mer: 

http://baptist.no/lese/article/1418301 

trofast besøkte – helt til hun flyttet til 
omsorgsbolig i kanebogen, Harstad, 
for fem år siden.

Les mer: 

http://baptist.no/lese/article/1416071

GODE PÅ SAMHOLD MELLOM GENERASJONENE. Fra panelsamtale med Rune Fiskerstrand (KIA), 
Shalome Croos (Ung baptist), Lemma Desta (Norges Kristne Råd), Frank Ole Thoresen (rektor ved Fjellhaug bibelskole). Foto: Espen Thilesen

FLERKULTURELT KiRKEsAMFUnn

Mer info   http://www.baptist.no/flerkulturelt
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lANdSMøTET 5.- 6.  julI

Jesu prioriteringer 
eller våre?

Det handler om hvordan vi forvalter tid og penger, om 
materialisme og verdivalgene ved det. Kjell Ingolf Ropstad 

er gjest og innleder til samtale i landsmøtedebatten. 

av roger daHL

i landsmøtedebatten ønsker hovedstyret 
å utfordre baptistene på valgene og priori-
teringene som gjøres, både i hverdagen og 
med hensyn til de større linjene.

kjell ingolf ropstad, som representerer 
aust agder på Stortinget for kristelig 
folkeparti, er invitert til å være innleder i 

UTFORDRER. Stortingsrepresentant 
Kjell Ingolf Ropstad ser fram til å besøke 
baptistene til sommeren. Foto: KrF

Levende menigheter - grepet av Kristus
Landsmøtet får presentert forslag til strategier og 

handlingsplaner for kirkesamfunnets virksomhet i perioden 2018-22.

av roger daHL

Med menighetsutvikling, menighets-
planting og internasjonalt arbeid som 
strategiske områder ønsker en å inspirere 
til at hele kirkesamfunnet jobber for at disse 
hovedmålsettingene oppnås:
y vi skal være et kirkesamfunn i vekst 

der mennesker blir frelst!
y det flerkulturelle perspektivet skal være 

tydelig i hele kirkesamfunnet!
y Barn og unge skal ha en sentral plass i 

debatten. det vil bli både panelsamtale og 
en plenumsdebatt knyttet opp mot tema-
tikken, der problemstillingene står i kø.

debatten kjøres første kvelden på 
landsmøtet, fra klokken 19 onsdag 5. juli. 

Mer informasjon og sakspapirer til 

landsmøtet finnes på http://baptist.no/

intranett/om-oss/landsmoter

arbeidet vårt!
y vi skal ha et bredt internasjonalt 

engasjement!
y vi skal ha et tydelig fokus på bibel og 

bønn!
i de strategiske områdene løfter en fram 

fokusområdene fellesskap, utrustning og 
rettferdighet, som nøkkelord for arbeidet. 
Fordi en tror det er helt nødvendig å være 
i fellesskap med gud og med andre for å 
lykkes, det er helt nødvendig å utrustes med 

inspirasjon fra gud og med kompetanse for 
å lykkes.

dessuten er rettferdighetsfokuset viktig, 
om hvordan vi forvalter, hvordan vi deler og 
hvilken omsorg vi har for andre. der tror vi 
gud både utfordrer og inspirerer. 

en håper disse strategiene inspirerer 
baptister til å be for andre, hjelpe andre og 
dele troen med andre.

Forslaget finnes på http://baptist.no/

intranett/om-oss/landsmoter 

Flerkulturelt kirkesamfunn:
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LOVSANG. Fra en chappel-samling på Høyskolen for ledelse og teologi for en tid siden. 
Bærum baptistkirke brukes av begge skolene og menigheten på skolesenteret er en god 
samarbeidspartner. Foto: Roger Dahl

Stiller krav 
til skolene

Hovedstyret vil i landsmøtet presentere forslag til skoleeierstrategier 
for Høyskolen for Ledelse og Teologi og Holtekilen folkehøgskole.

av roger daHL

Ønsket om eierstrategier for skolene ble 
aktualisert i forbindelse med den siste evalu-
eringen av Holtekilen folkehøgskole, som 
landsmøtet sluttet seg til i 2014. Slik strategi 
er etterlyst i evalueringen, og landsmøtet for-
sterket ønsket, som nå blir oppfylt tre år etter.

i samme runde presenteres også strategi 
for hva vi som baptister vil med eierskapet i 
Høyskolen for Ledelse og Teologi, som vi eier 

Eiendoms-
utvikling
Utvalget med Bjørn Martens, 
Per Øvergaard og arild Pihlstrøm har 
jobbet videre etter landsmøtet i fjor. 
det har tatt lengre tid enn antatt å få 
svar på søknadene om utvikling av 
skoleeiendommene på Stabekk da 
kommunen er midt inne i et mer 
omfattende plan- og reguleringsarbeid, 
og vil behandle alt som en helhet. 

dette arbeidet vil det foreligge svar på 
i løpet av forsommeren. Så i landsmøtet 
regner en med å kunne gi gode svar 
på mulighetene for videre utvikling av 
skoleeiendommene, som er avgjørende 
for å kunne videreutvikle og oppgradere 
skolenes bygningsmasse. Så snart 
innstillinger og dokumenter foreligger vil 
disse publiseres på landsmøtesidene på 
intranett. http://baptist.no/intranett/

om-oss/landsmoter

sammen med Pinsekirken Filadelfia i oslo. 
Forslagene til eierstrategier ligger i sin hel-

het på landsmøtesidene på intranett. http://

baptist.no/intranett/om-oss/landsmoter

i forhold til folkehøgskolen peker en på 
at skolen har en strategisk posisjon for at 
kirkesamfunnets visjon skal oppfylles, som  
en forventer at skolen skal gjøre gjennom 
evangelisering og diakoni. at skolen skal 
være en markedsføringskanal, og bidra 

aktivt med tilbud til menighetene og i felles-
arrangementene.

i forhold til Høyskolen for Ledelse og 
Teologi forventer en selvsagt at skolen skal 
utdanne pastorer og ledere, bidra til videre-
utvikling og kompetanse for kirkesamfunnet 
og pastorene, og at skolens videre utvikling 
finner sted i samråd med eierne. 

Forslag på kandidater til hovedstyret
Jytte Sonne Juliussen og Magnar Mæland er foreslått som nye 

medlemmer av hovedstyret. De overtar plassene Hege Norøm 

og Inga Marie Karsrud Tolås har i styret. 

av roger daHL

i skrivende stund er det ikke avklart 
hvem som forslås som ny styreleder etter 
norøm. komplett innstilling fra valg-
komiteen finnes på landsmøtesiden på 
intranett. http://intranett.baptist.no/
om-oss/landsmoter

Juliussen er sykepleier, engasjert i lokal-
politikk og aktiv i Lillehammer Baptist-
menighet gjennom mange år. 

Mæland er pastor i Ålgård Baptist-
menighet, han har tidligere vært general-
sekretær i Baptistsamfunnet, daglig leder 
i Ung baptist og pastor i flere menigheter.

Magnar Mæland, 
Foto: Ålgård Baptist-
menighet

Jytte Sonne Juliussen, 
Foto: KrF
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poRTRETTET

Ruben Eiksund og Fred Habberstad i samtale om livet:

– Livsveien har blitt kortere 
og tatt en annen retning

Ruben Eiksund (44 år) snakker om det viktige og det viktigste, om begrenset tid, 
om å leve dagene, og å gjøre den neste dagen til den beste. 

For to år siden fikk han diagnosen benmargskreft.

av roger daHL

ruben har vært åpen om historien sin. Både 
på Holtekilen folkehøgskole der han er lærer 
og på besøk i menigheter, har han sammen 
med kompisen Fred Habberstad delt historien, 
som starter med familien eiksunds sykkeltur 
opp bakkene dit Habberstad bor.

For jentungen syklet fra far som ikke hadde 
ork, og slik skulle det jo ikke være for en 
mann i begynnelsen av 40-årene. 

Åpenhet
Turen gikk til fastlegen, videre til sykehuset og 

diagnosen som ikke levnet noen tvil. 
– Hva skal jeg si, det var ikke noe gøy, sier 

ruben, som hadde brukt ventetiden på å lese 
seg litt opp, grundig som han alltid er.

– Jeg valgte å fortelle verden rundt. var 
ingen grunn til å holde det skjult. Jeg er meg 
selv fortsatt, så er jeg litt sjuk i tillegg. det er 
jo ganske enkelt med Facebook, og da vet 
alle om det i møte med meg.

– Jeg har skrevet om begrenset tid, om 
å leve dagene, og å gjøre den neste dagen 
til den beste, sier ruben stille, og gir 
rikshospitalet ros for god hjelp med dette, 

ikke minst i forhold til at kona Cristina og når 
han måtte fortelle barna om situasjonen.

Førsteprioritet
Fred Habberstad lurer på mye i samtale med 

Ruben, og spør om det med begrenset tid.

– det lukker seg litt på en måte, og gjør 
noe med tilgangen på livet, svarer ruben og 
fortsetter slik:

– Men det kan være noe fint med det også, 
for det gir energi at det har en ende. alle har 
vi en ende, forskjellen er at min er nærmere 
enn for de fleste på min alder.

VENNER. Venner er viktige, og det er fint med en prat og en kopp kaffe, sier Ruben Eiksund (th) til vennen Fred Habberstad. Foto: Privat
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– Familie har blitt viktigere. Hva jeg vil for-
midle til barna. oppdragelsestida blir kortere. 
Hva skal jeg fortelle når? For jeg kan ikke 
vente til dem er så gamle som jeg gjerne ville, 
for det rekker jeg kanskje ikke.

– dessuten er jeg mer kynisk på hva jeg 
prioriterer. Samtalene med barna er veldig 
viktige. Jeg har lært at familien er første-
prioritet, og at alt strev vi holder på med er 
unødvendig, understreker ruben eiksund.

– Hva med reorientering i livet, undrer 

Habberstad.
– de fleste har en plan for livet. noen 

ganger ser en at det blir annerledes. Hvis en 
tenker på livet som en vei har den blitt kortere 
og går en annen retning enn jeg hadde tenkt. 
Men veien kan være like fin.

Tilstede
– dessuten forteller jeg til barna at det finnes 
håp, jeg kan bli helbredelet, ny vitenskap og 
forskning kan endre situasjonen for meg, sier 
ruben og fortsetter:

– Samtidig vet jeg jo at det er en annen 
situasjon, og det er godt å ha noen å snakke 
med. venner er viktige, og det er fint å ha 
investert i venner fra tidligere. Å kunne være 
en del av den større flokken.

– kirka er ikke viktigst. Jobben er ikke 
viktigst. Familien kommer først. Sånne ting 
er jeg mer kynisk på enn før, for jobb og kirke 
går videre, men familien er sårbar. rett og 
slett, med hensyn til hvor mye tid jeg bruker 
sammen med dem, hvor mye jeg investerer i 
engasjement.

– Jeg tror jeg er mer tilstede enn tidligere. 
Men må nok øve meg fortsatt, selv om kona 
mi sier at jeg har lært å være tilstede.

Hverdag
– Jeg har valgt å jobbe. Hverdager er det 
flest av. Sånn er det. vi kan gjerne si vi 
husker høydepunktene. Men det som skaper 
noe varig hos barna er hverdagene. Jeg har 
stor glede i å jobbe, og gjøre det jeg kan, sier 
ruben og forteller at han blir godt fulgt opp 
på sykehuset nesten ukentlig.

– Hvordan er det å være kona di?

– det er nesten verre å være pårørende i 
slike tilfeller, sier ruben og legger til: 

– Men det er viktig at hun vet litt om 
hvordan jeg har det. 

– Har dere spesielle strategier?

– nei, hverdag er hverdag, men vi prater 
mye sammen, også om hverdagslige ting. 
en ting som er viktig for barna er jo at vi 
kommer i en annen situasjon økonomisk. 
dessuten er det en del ting jeg ikke kan, for 
eksempel at jeg ikke kan reise alle steder. vi 
jobber med å styrke barna i forhold til at det 
er en dum beskjed, og at vi likevel kan få til 
noe i familien/flokken vår.

Tro
– Du er kristen, hvordan er det å befinne 

deg i dette og tro på Gud?

– Jeg har vært kristen hele livet, vokste 
opp i en kristen familie. det var en fin 
oppvekst med eksponering for troen, men 
jeg har tatt valgene selv. Jeg ble døpt 17 år 
gammel.

– Tror det er en styrke at jeg har valgt selv, 
og at jeg ikke har et falskt grunnlag å tro på. 
dette har ikke rokket ved troen, jeg har heller 
ikke blitt irritert, sint, bitter på gud, eller noe 
annet.

– Men det er viktig å kjenne på følelsene. 
vi har alle følelsene for å bruke dem. de er 
ikke skapt for tull. Så jeg kan gå litt ned i 

sorgen og ta meg opp igjen. For å være 
nede er jo ikke bra, men å kjenne på følelsen 
er helt ok.

Gud 
– Hva med Gud, bønn og helbredelse?

– Jeg tror jo at det kan skje. Barna mine 
ber om det hver kveld, og det synes jeg er 
fint, og jeg går fram til forbønn i kirka.

– Særlig den første tiden fikk jeg en del 
velmenende tips. Men må jo kjenne litt på 
det. Jeg vet at helbredelse skjer og hører om 
det, selv om jeg ikke har sett det så ofte. Jeg 
kunne brukt de siste årene mine på leting 
etter den rette guruen. Men har valgt å ikke 
gjøre det, svarer ruben og legger til:

– For gud, den allmektige, hører like gjerne 
barnas bønn. og da har jeg valgt å droppe 
det fordyrende mellomlegget. Jeg får leve 
livet som det er. om gud helbreder er det 
fint, og det er grunn til å takke.

–  Jeg føler uansett at jeg ikke går alene. 
gud går med meg. geleider meg gjennom, 
men han gjør ikke noen bjørnetjeneste, slik 
som å gjøre jobben for et barn i stedet for å 
lære det opp.

et siste spørsmål fra kompis Fred 
Habberstad:

– Bekymrer du deg for det som ligger 

foran?

– nei, jeg er ikke redd for å dø. Tenkt mye 
på det. det tristeste er at jeg skal bli borte for 
barna. Men er ikke redd for det heller, for de 
klarer seg nok. Slik avsluttet ruben eiksund 
samtalen med Fred Habberstad. en samtale 
som jeg og rundt 40 andre har vært tilhører til 
på kirkekveld i drammen baptistkirke. 

– Kirka er ikke viktigst. Jobben er ikke viktigst. Familien

 kommer først. Sånne ting jeg er mer kynisk på enn før, 

for jobb og kirke går videre, men familie er mer sårbart.
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Det jubileres i år. 31 oktober 1517 slo Luther opp 95 «teser» på kirkedøren i Wittenberg. 
Det ble starten på en reformasjon, som gikk gjennom flere akter og forandret Europa.

av ariLd Harvik

augustinermunken Martin Luther forberedte 
oppslaget, de 95 tesene, som en invitasjon 
til en offentlig diskusjon, i tråd med kirkelig, 
akademisk tradisjon. det gjaldt avlats-
handelen. På en eller annen måte havnet 
tesene, i tysk oversettelse, i hendene på 

trykkerier langt utenfor Wittenberg. 
de ble en offentlig begivenhet i løpet av få 

uker. grunnlaget for en voldsom kontrovers 
om det kulturelle og intellektuelle grunnlaget 
for en hel sivilisasjon ble utløst. Tesene hadde 
et fokus. vesentlige elementer av teologisk 
art kom raskt fram i etterkant av tesene. 

Tesene ble den første dominobrikken i en 
rekke hendelser som forandret europa; 
både religiøst, politisk og kulturelt. 

Venstresiden i reformasjonen
reformiveren grep om seg. i Zurich ivret 
presten i grossmünsterkirken, H. Zwingli 

Veien fra Luther i Wittenberg 
til baptistene i Amsterdam
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(1448 – 1531) for reformer. Han fikk byrådets 
medhold til å innføre endringer, i strid med 
katolsk læretradisjon. 

Zwingli samlet rundt seg en gruppe av 
yngre velutdannede menn. de leste Bibelen 
på hebraisk og hadde teologiske samtaler. 
det kom til brudd mellom Zwingli og en del 

av disse vennene. Zwingli søkte samarbeid 
med og godkjenning av byrådet før endringer 
ble gjennomført.

det stod strid om nattverden. var den et 
sakrament eller en symbolsk handling? 
de mest radikale mente at Zwingli sviktet 
det nye prinsippet «Sola Scripture» (skriften 
alene) ved å gå til en verdslig myndighet for å 
få aksept for trosspørsmål. 

det kom til brudd mellom Zwingli og hans 
mer radikale venner. de opprettet et eget 
vennesamfunn, møttes i private hjem for 
bibelstudium og oppbyggelse. etter hvert ble 
spørsmålet om dåp et tema og vendepunkt.

Døperne
en kald vinterdag, 21. januar 1525, døpte 
konrad grebel sin venn georg Blaurock som 
igjen døpte de andre som var tilstede. det var 
begynnelsen til en reformbevegelse innenfor 
reformasjonen. i løpet av de neste ti årene 
døde alle som var til stede denne dagen, de 
fleste ble henrettet. det er tre navn som bør 
nevnes:
y Conrad grebel kom tilbake til Zurich 

etter språkstudier i Paris og Wien. Fram til 
han ble fengslet virket han som predikant, 
døpte offentlig og grunnla menigheter. 
Han døde i fengsel i 1526, 28 år gammel.
y georg Blaurock, opprinnelig katolsk 

prest, utdannet ved universitetet i Leipzig. 
Han ble kjent som en svært dyktig predikant 
og grunnla menigheter i Tyrol. dømt og brent 
på bålet i 1529, 30 år gammel. 
y Felix Manz, lærer med fokus på 

hebraisk, gresk og latin. Manz ble døper-
bevegelsens først martyr. Han nektet å 
tilbakekalle sin tro, og ble dømt til å druknes, 
29 år gammel.

Fra forbud til dødsstraff
Som et tilsvar til den økende tilslutning til 
døperbevegelsen innførte myndighetene 
i Zurich forbud mot bevegelsen. Forbud 
mot å forkynne, mot å møtes, mot å døpe, 
forbud mot å ha omgang med tilhengere av 
bevegelsen. da disse forbudene ikke hadde 
noen effekt ble dødsstraff ved drukning 
innført (1526).

Vekst
På tross av motstand grep bevegelsen om 
seg. i kantonen Zurich var antall menigheter 
i 1535 steget til 70. den spredte seg også til 
andre deler av Sveits, St gallen, Bern, Basel, 
Schaffhausen. 

i St. gallen var det i 1535 ca. 600 døpte 
medlemmer, i Zurich ca. 800. Myndighetene 
strammet grepet, forfølgelsens grep om seg. 

i 1530 ble den første dødsdommen avsagt i 
Basel. Som en følge av dette flyktet mange 
til Tyskland. til elsass, Schwaben, Tyrol og 
Mähren. 

i Sveits så vel som i Sør Tyskland fantes 
det en rekke «brødre-grupper», etter mønster 
av de gamle valdensersamfunn. dette ble 
mange steder et tilknytningspunkt for døper-
bevegelsen på mange mindre steder, men 
også i byer som Strasbourg, Ulm, augsburg, 
nürnberg, Worms og Steyr.

Menigheten i augsburg voksete til 1100 
medlemmer. På den tiden hadde byen 
ca. 20.000 innbyggere. For nürnberg var 
medlemstallet 800.

Utfordring
døperbevegelsen ble et problem og en 
direkte utfordring, for reformatorene så vel 
som for myndighetene. det ble sammenkalt 
til en riksdag i byen Speyer i 1529. 
Tyskland var på det tidspunkt et lappeteppe 
av fyrstedømmer med en keiser på toppen. 

Følgende ble besluttet: «alle og enhver 
anabaptist eller gjendøpt mann eller kvinne 
i moden alder skal utryddes ved ild, sverd 
eller annet, alt etter personens stand, uten 
foregående inkvisisjon av åndelige dommere» 

Samtlige fyrster, katolikker som prote-
stanter, med ett unntak Philip av Hessen 
undertegnet. Beslutningen var godkjent av 
Luther og Melanchthon. 

Gud først
Luther hadde tidligere, på vegne av sin egen 
«bevegelse» uttalt følgende: «i saker som 
angår guds ære, frelse og velsignelse for 
sjelen, er en bundet og forpliktet overfor sin 
samvittighet til å sette gud foran alle ting».

at noen skulle drepes av «samvittighets-
grunner» var derfor en synd mot den Hellige 
Ånd (Luther 1525). den frihet Luther krevde 
for seg selv og sine tilhengere var han i 1529 
ikke villig til å innrømme andre. 

Luther ønsket opprinnelig en reformasjon 
«nedenfra og opp». etter få år var reforma-
sjonen blitt noe annet, en styrt struktur 
«ovenfra og ned» etter vedtaket i 1529 ble 
jakten på døperbevegelsen trappet opp.

Motstanden
den intense motstand som bevegelsen 
møtte, hvorfor ble det slik? Hva var det som 
rettferdiggjorde forvisning, fengsel og død? 
Bevegelsen var en del av reformasjonen på 
to hovedpunkt:
y «Sola Fidel» - troen på kristus som 

kirkens eneste grunnvoll.
y «Sola Scriptura» - Bibelen som eneste 

BRENT Anabaptistenes ledere og lærere ble 
ofte brent på bålet. Noen ganger etter å ha 

blitt turturet. Tegningen viser brenningen 
av Maria van Beckumi 1544 Foto: alamy.com
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rettesnor for liv og lære.

døperbevegelsen definerte i tillegg et lære-
grunnlag og menighetsideal som på vesent-
lige punkter «kolliderte» med hva Luther, 
Zwingli og statsmakten kunne godta:
y avvisning av barnedåp
y Barn omfattes av krist forsoning inntil 

de selv kan ta et valg
y Menighet for de troende
y Menigheten skal leve et liv adskilt fra 

«verden»
y avvisning av statsmaktens rett til å 

definere hva som er rett tro
y avvisning av «sverdet» - pasifisme
y avvisning av messeofferet – et eget 

presteembete, møte og gudstjenesteformer 
som var fremmede for Skriften
y Tro på kristi snarlige gjenkomst

Modell i urmenigheten
døperbevegelsens ideal var den første 
menighet, i tiden før keiser konstantin. 
de så på Luther og Zwingli som halvhjertede 
reformatorer. Sammenblandingen kirke og 
stat under konstantin ble sett på som den 
avgjørende faktor som førte til kirkens frafall. 
Som et konkret og dramatisk uttrykk for dette 
frafallet ble pavens lovpåbud om dåp av barn 
i år 401 framhevet. 

i 1527 ga Luther og Melanchthon tyske 
fyrster som støttet reformasjonen admini-
strativt ansvar for kirkelige anliggender. 
For lederne for døperbevegelsen ble det nok 
et bevis på at reformasjonen fortsatt var en 
del av et «fallent» kirkesystem. 

dåpshandlingene i 1525 var et dramatisk 
brudd på kirkelig tradisjon. dessuten et 
brudd i synet på offentlige forordninger vis a 
vis personlig overbevisning og tro. i stats-
arkivet i Zurich er oppbevart et forsvarsskrift. 

Manz, den første martyren forsvarer sin 
overbevisning.  Han viser til at hans over-
bevisning er basert på lesning av skriften og 
avviser at dåpen er et sakrament. «Skriften 
viser klart og tydelig hva dåpen er og hvem 
den er for; nemlig for den som i hjertet har 
tatt imot troen og erklærer at han vil leve i 
samsvar med guds ord.

Omvendelse
når gjelder den kristne menigheten framhever 
Baltazar Hubmaier (om den kristne dåp) at 
grunnlaget ikke kan være tvang (offentlige 
påbud – statlige systemer) eller medlemskap 

ved dåp av barn. 
Han framhever at den første kristne 

menighets særtrekk var omvendelse. 
det andre kjennetegnet han framhever er 
dåp. et videre kjennetegn er et «hellig liv». 
Som en konsekvens av dette kom da 
idealet den rene menighet og idealet 
«adskillelse fra verden».

Skille stat og kirke
Skillet mellom kirke og stat ble sett på som 
en nødvendighet, for kirken så vel som for 
staten. Sammenblandingen ga staten rett 
til å misbruke kirken, og gav kirken rett til å 
misbruke staten. 

For døperbevegelsen var skillet mellom 
kirke og stat en forutsetning for fri religions-
utfoldelse. ingen skulle tvinge noen til å tro. 
dette var et brudd med middelaldernes 
praksis og tenkemåte. 

Luther, Zwingli og Calvin maktet ikke, 
eller ville ikke, trekke samme konklusjon. 
døperbevegelsen er dermed forløperen for et 
formelt skille mellom kirke og stat. 

Mennonittene
Blant den frisiske og flamske befolkningen 
i Holland fikk døperbevegelsen stor opp-
slutning. i 1586 var 25 prosent av 
befolkningen i Friesland tilsluttet døper-
menigheter. Med oppslutning fulgte 
forfølgelse. Holland var en del av Spania og 
kong Philip ii. var en glødende katolikk. 
Under hans visekonge, hertugen av alba 
ble cirka 18.000 «kjettere» henrettet. i 1572 
løsrev de nordligste provinsene seg fra 
Spania. Løsrivelsen hadde en nasjonal og 
religiøs karakter.

Leder for døperbevegelsen i Holland ble 
Menno Simons (1496 – 1559) Han var 
opprinnelig katolsk prest, men ble den 
ledende skikkelsen innenfor det som etter 
hans død ble kalt «Mennonittene». Simons 
var en flittig skribent en lederskikkelse som 
maktet å bringe menighetene sammen i et 
større fellesskap. Han levde til han ble 60 år, 
ikke mange av bevegelsens ledere opplevde 
en slik alder og en naturlig død. Som en av 
europas mest ettersøkte menn måtte han 
og familien stadig flytte fra sted til sted. 
etter 1572 ble Holland et fristed for 
religiøse minoriteter. 

Inspirerte de første baptistene
Til amsterdam kom også en gruppe 

dissidenter fra england. de hadde brutt 
med den engelske statskirken, ble kalt 
separatister, og fant livet i england vanskelig. 
derfor søkte dem et fristed for tro og liv i 
Holland. gruppen kom i kontakt med 
Mennonittene, og ble konfrontert med 
spørsmålet barnedåp/troendes dåp. 
resultatet ble den første baptistmenighet, 
dannet i 1609. 

en del av gruppen vendte tilbake til 
england. Menigheten i amsterdam opphørte 
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etter noen tid. Flere av medlemmene var 
blant de tidligste emigrantene til amerika. 
der grunnla de første baptistmigrantene 
delstaten rhode island. grunnloven som 
ble forfattet for denne delstaten er den 
aller første grunnlov (1636) som knesetter 
prinsippet om absolutt samvittighetsfrihet 
og skille mellom kirke og stat. 

dette prinsippet ble videreført i USas 
grunnlov. i europa raste «trettiårskrigen» 
fram til freden i Westfalen i 1648. en del av 

fredsavtalen sementerte stat – kirke forholdet. 
de tyske fyrstene skulle bestemme over det 
religiøse livet i fyrstedømmene sine, 
protestantisk eller katolsk. 

det europeiske fastlandet var «tomt» 
for baptistmenigheter fram til 1834 da 
Johan g. oncken sammen med seks andre 
ble døpt og stiftet den første menigheten i 
Hamburg.

FØRSTE BAPTISTENE. I bakeriet til mennonitten Jan Munter holdt de første baptistene i Amsterdam til i 1609. Foto: Roger Dahl

I artikkelen Veien fra Luther 
i Wittenberg til baptistene i 
Amsterdam tar oss med inn i 
en liten del av reformasjons-
historien. I 2017 markeres 
500-årsjubileet for Luthers 
teser. At konsekvensene ble 
flere og langt større enn 
Luther så for seg er verdt en 
markering. Arild Harvik vil 
delta med seminar om dette 
på Blink til sommeren. 
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Baptist leder kristen 
bokhandel i vekst
Mange frivillige med stor innsats sikrer 
økonomien for den kristne bokhandelen i Bergen.

det var god stemning da Bergen kristne Bokhandel aS avholdt 
generalforsamling. regnskapet viser et positivt resultat på nesten 
85.000 kroner. dette er gode nyheter i en bransje som sliter med 
å få tallene til å gå rette veien.

Hovedgrunnen til det gode resultatet er minimale lønnsutgifter. 
daglig leder mottar lønn. resten er basert på ulønnet arbeid. 

Les mer: 

http://baptist.no/lese/article/1418736 

Bokhandelen ledes av baptisten Britt Helen Nerheim Opstad 
(nr 3 fv), som har både Indremisjonsselskapet og andre deler 
av kristenfolket i Bergen med seg som aksjonærer og frivillige 
medarbeidere. Foto: Fra Facebook-siden til bokhandelen.
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MISjoN

Dugnadsgjengen, de fleste med basis i Skien Baptistmenighet, gjennomførte 
i vår misjonsdugnad for femte gang. Siste gruppe kom hjem fra Sierra Leone 30. april.

av roger daHL

Jarle Stensbøl og Åge Skyer har stått i 
spissen for dugnaden. vi tok en telefon med 
Jarle for å høre hvordan det har vært denne 
gangen.

– det er fint å kunne bidra i ett arbeid der 
de lokale er så delaktig, svarer Jarle umiddel-
bart og understreker:

– de er langt på vei selvhjulpne, men er 
avhengig av bistand økonomisk for å kunne 
gjennomføre prosjektene sine. 

«Tenki tenki»
dugnadsgjengene har vært i Tonko Limba, 
der det de siste årene er plantet ett nettverk 
av menigheter der Philip kamara er svært 
sentral i arbeidet.

– det er en opplevelse å følge han fra 
sidelinjen. alle pastorene i menighetene 
kommer på besøk og de planlegger arbeidet 
videre. det er i hovedsak unge menn med 
mye engasjement, sier Jarle, som sammen 
med de andre dugnadsarbeiderne bodde i 
«kompounden», som brukes som base for 

menighetsplantingene i området. 
Jarle Stensbøl forteller at Philip har en 

sterk posisjon i lokalsamfunnet, og virksom-
heten i «kompounden» er gjenstand for mye 
oppmerksomhet, hit kommer det alle typer 
mennesker, som høvdinger og sjefer fra fjern 
og nær, pastorer og lærere, unger med ved 
på hode som gaver og damer med fat fulle av 
bananer.

– alle skal innom for å hilse på og diskutere 
ett eller annet, sier Jarle og fortsetter:

– Selv landsbyens imamer kommer hit for 
å få råd og hjelp, alle er vennlige, hilser og 
sier «tenki tenki». de er selvfølgelig veldig 
takknemlige for at vi er der, har sett deres 
behov og kan bidra.

Arbeidsomme
– det skjer noe hele tiden, på alle fronter, 
men det er ikke stressende, fortsetter Jarle 
Stensbøl og mener det er noe med lynnet til 
folk. om det er noe som ikke kommer eller 
som er galt, trekker folk på skuldrene og ser 
litt oppgitt på oss og sier: «This is africa.».

– Men det skal sies, dette er ett 
arbeidsomt folk, her er det mange kraftfulle 
menn og damer, og det gjøres et realt fysisk 
arbeide. Som tømrer er jeg imponert av å se 
det de får til med enkle midler, vi snakker om 
hammer, fin- og grovtannede håndsager og 
håndhøvler, sier Jarl og avslutter:

– det er godt å være der å få oppleve 
deres tro og deres lyst til å bety noe for 
lokalsamfunnet. 

denne gangen har fem dugnadsgrupper 
vært på tur i to uker hver. noen menighets-
medlemmer, noen venner og bekjente. 
de fleste med tilknytning til Skien Baptist-
menighet, men også folk fra andre steder har 
vært med dugnad.

Du finner mer om dugnaden i Tonko 

Limba på nettstedet baptist.no 

Sierra Leone og Norge -
hand i hand om å bygge

Misjon 

Mer info   http://www.baptist.no/misjon

KIRKEBYGG. Jarle Stensbøl sammen med 
noen av håndverkerne fra Sierra Leone i en 

av kirkene som ble bygget. Foto: Privat
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Kameratene Peder Fintland og Bård Sommerstad døde i november 
med bare to dagers mellomrom. Begge var aktivt med i Oslo 1. Baptistmenighet.

av Fred HaBBerSTad, 

PaSTor i oSLo 1. BaPTiSTMenigHeT

i oslo 1. Baptistmenighet har flere markante 
personligheter blitt hentet hjem til gud den 
siste vinteren.  det merkes i en menighet 
når folk som Peder Fintland og Bård 
Sommerstad ikke er blant oss lenger, 
men også både Bjørg Lauveng og alf a. 
Mikkelsen, som tidligere er blitt nevnt i 
magasinet Baptist.no.

Fintland og Sommerstad ble begge tatt 
opp som medlemmer i oslo 1. Baptist-
menighet den 7. desember 1958. deres 

familier pleide nært vennskap og gledet seg 
over både turer og menighetsarbeid gjennom 
et helt liv.

 Så skulle Peder og Bård altså hentes 
hjem til gud med kun to dagers mellomrom. 
Peder Fintland døde 22. november 2016 
og Bård Sommerstad døde den 24. Sorgen 
delte de to familiene med alle sine trossøsken 
i menigheten – og en stor omkrets forøvrig 
– for de hadde begge skapt mange og store 
ringer i vannet.

Peder Fintland  
Peder Fintland var en mann som hadde tatt 
imot troen på Jesus som sin frelser som 
14-åring og som også samtidig bestemte seg 
for at når han nå hadde tatt imot Jesus, så 
skulle han virkelig gi sitt liv til Jesus og være 
en aktiv kristen.

 et lite utvalg av ansvarsoppgaver viser 
at han holdt sitt ord. Peder har vært med 
som leder i speiderarbeidet, søndagsskolen, 
menighetens finanskomité, leder av 
menighetsrådet i flere perioder, viseforstander 
og leder av hyggetreff.

Når grøden samles inn
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i tillegg har Peder vært aktivt med på 
landsbasis, både i skolestyret til Holtekilen 
Folkehøyskole, styret for Baptistenes 
Teologiske seminar, styre for Langesund 
Bad og Baptistenes Speider korps. 
Peder var også, sammen med sin kone 
ingrid, et ganske så fast innslag som 
debuterte fra lokalmenigheten til Baptistenes 
landsmøter og verdenskongresser. Både 
ingrid og Peder utviste stort engasjement for 
baptistsamfunnet.

Sammen med alt dette var Peder svært 
virksom i sitt arbeid ved flere bedrifter i en 

tidsalder som også har erfart mange 
omveltninger og endringer. Peder trivdes 
med utfordringer.

Peder var en mann som var full av 
omsorg og han ville det beste for sine 
omgivelser. Han skapte lett nye vennskap 
og var initiativrik med sterk gjennomførings-
kraft. Han hadde ofte en kvikk kommentar 
og et umiskjennelig glimt i øyet.

Bård Sommerstad
ble født 26 oktober 1933 i drammen. 
Foreldrene og de etterhvert tre brødrene 
bodde på konnerud. Som så mange andre 
i disse mellomkrigsårene vokste de opp 
under enkle kår, men familien hadde maktet 
å bygge sitt eget hus. Bård vokste opp i 
en familie med en dyp og sterk kristen tro, 
med stor takknemlighet for hva man hadde.

i ungdomsårene hadde Bård hjulpet 
sin far med å være ansvarlig for varme og 
klargjøring av misjonshuset på konnerud. 
Hit kom det flere menigheter for å leie rom. 
Blant annet baptistmenigheten fra 
drammen drev et speiderarbeid for barna 
på konnerud. Her stod egil aasheim i 
spissen. Snart var Bård med som speider-
leder og ellers aktivt med i baptist-
menigheten i drammen. 

Han bekreftet sin tro ved å la seg 
døpe i 1951 i drammen Baptistmenighet. 
Speiderarbeidet var noe han stod i, 
gjennom mange år, og det var naturlig 
for ham å ta del i speiderarbeidet i 
Tabernakelet, oslo 1. Baptistmenighet når 
han flyttet dit som student.

i årenes løp har Bård vært aktivt med i 
menighetslivet som både speiderleder, i 
menighetsrådet og i eiendomskomiteen. 
Mye praktiske oppgaver er blitt gjort i tillegg 
til at ragnhild og Bård var svært engasjerte 
og imøtekommende når det etterhvert kom 
mange mennesker fra Burma som trengte 
støtte og oppfølging på ulike vis. 

i tillegg til dette var Bård svært aktiv i 
nærområdet hvor de bodde – og var blant 
en av initiativtagerne til å få opp Lørenskog 
videregående skole fra planer til virkelighet. 
Han var også en ivrig friluftsmann med 
forkjærlighet for langrenn og sykling.

Vi takker Gud 
for de vitnesbyrd Peder og Bård på hver 
sin måte fikk være – og våre varme tanker 
omslutter ingrid Fintland og ragnhild 
Sommerstad – og deres familier. 
vi lyser fred over Peder Fintland og 
Bård Sommerstad sitt gode minne.

I forbindelse med 
omleggingen til større 
andel av informasjonen 
på digitale plattformer 
vil vi fra høsten 2017 ikke 
lenger trykke minneord 
eller fødselsdagshilsener.
Vi vil i stedet etablere en 
egen side i tilknytning til 
nettstedet baptist.no 

GODE VENNER MED GLIMT I ØYET. 
Peder Fintland og Bård Sommerstad 

i munter passiar på 17. mai for en 
del år siden. Foto: Privat
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Mongolske kirker vokser i Europa
generalsekretær Tony Peck har laget et intervju med pastor Tugsuu 
demberel fra Mongolia/Østerrike om veksten av mongolske kirker i europa. 
nå er det rundt 24/25 menigheter i europa. eBF gir støtte til en mongolsk 
kirke i Ungarn. 

Se intervjuet på: 

http://ebf.org/mongolian-churches-grow-in-europe

Ungarsk døvekirke når ut i Europa
de ungarske baptistenes døvekirke, har nylig fått en internasjonal (europeisk) tjeneste. 
Målet er å styrke bevisstheten i andre europeiske land om de spesielle behovene som 
finnes og mulighetene for å betjene mennesker som er døve eller hørselshemmede.

Les mer: 

http://ebf.org/hungarian-baptist-deaf-reach-out-in-europe

Vi må hjelpe kristne foreldre 
med deres barns åndelighet 

i Storbritannia har de nasjonale organisasjoner «Care for the Family» og «HoPe» 
lansert en rapport som gir ny innsikt i hvordan man best kan oppmuntre kristne 
foreldre til å formidle tro og fostre barnas tro hjemme.

Les mer: 

http://www.baptist.org.uk/Publisher/Article.aspx?ID=494834

MG-festivalen nord
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Mongolske kirker vokser i Europa

MG står for multikulturell generasjon. Festivalen er for unge med norsk bakgrunn og multi-
kulturell bakgrunn. På skoler, i menigheter og andre steder møter vi mennesker fra hele verden. 

Det forandrer hverdagen for alle. Vi ønsker å utruste unge ledere til å stå NÆRMERE Gud og 
hverandre på tvers av kulturer og generasjoner for å nå lenger ut med de gode nyhetene om Jesus. 

Festivalen arrangeres sammen med 
distrikts-stevne i nord-norge. det blir både 
fellessamlinger og egne samlinger. du kan 
se frem til gode seminarer, spennende 
panelsamtaler, diskusjoner, sosiale aktiviteter 
og moro, møter med fokus på Jesus først 
og fremst.

Praktisk
Festivalen begynner torsdag kl. 19:00 og 
avsluttes søndag kl. 13:30. Prisen er 400 kr 
pr person for mat og overnatting. Ung baptist 
sine medlemmer kan søke frifond reisestøtte 
gruppevis. Lokal leder søker for aktuelle 

deltakere. om du ikke er medlem, så betal 
50 kr og bli medlem av nærmeste lokallag. 
da får du mulighet til å søke om reisestøtte 
gjennom lokallaget.

Ledere
espen Thilesen, som jobber som multi-
kulturell konsulent i Ung Baptist. Han har 
vært ansvarlig for flere slike festivaler, og 
er opptatt av at unge skal velge å leve som 
Jesu disipler.

Mette Marie Hebnes har tidligere vært 
misjonær i nepal, og har i mange år 

jobbet med integrasjon i det norske 
Baptistsamfunn. Hun har også vært 
involvert i misjonsprosjekt flere steder, 
blant annet i india.

i tillegg deltar ekteparet gabriel og elin 
Stephens. gabriel har Master i baptistisk og 
anabaptistisk historie. Han er ansatt i Ung 
baptist, og i Skien Baptistmenighet, hvor 
han jobber med ungdom. elin er pedagogisk 
leder i en barnehage.

Espen Thilesen Mette Marie Hebnes  Gabriel Stephens og Elin Stephens
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MG-festivalen nord

BARn oG UnGE

Mer info   http://www.baptist.no/barnogunge
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Baptistenes Sommerfest
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t i d  t i l  B a p t i s t e n e s  l a n d s m ø t e  o g  s o m m e r f e s t .

Det blir et yrende liv på Stavern folkehøgskole, Fredtun disse dagene. 
Fra morgenbønnen, til de siste går til sengs, vil det være et mylder av 
mennesker på tunet. Det blir Sirkus Ducano for barna, Transition samlinger 
for dem fra 10 til 13, Unite for ungdom, 20 + fellesskap for dem som er unge voksne, 
møter og seminarer, tid til gode samtaler og en mulighet til å senke skuldrene. 
Og på kveldene fyrer vi opp grillen mens praten går.

Tema for Blink vil være Jesus – 
den store forskjellen med et tydelig fokus på disippelskap. 

Solveig Leithaug 
Fredag 7. juli blir det stor konsert i Stavernhallen. 
Hun er gitarist og sanger innen sjangeren akustisk pop. Men er også innom flere 
ulike musikkstiler, fra lett country, visesang og jazz til mer keltisk inspirert 
musikk. Fredag kveld gir hun konsert i Stavernhallen.

Tomas Sjødin
besøker Blink og Stavern. Han taler i møtet fredag 7- juli. Sjødin er kjent for sine 
tekster og bøker, som ofte tar utgangspunkt i det hverdagslige, samtidig som det 
gir en ny livsvisdom. Han er pastor i pinseforsamlingen Smyrnakyrkan i Gøteborg. 
Sjødin vil også delta med seminar på Blink. 

For mer informasjon og påmelding
http://baptist.no/blink/

Velkommen til


